
Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato:  02.09.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: Zoom

Saksnr. Sak Ansvarlig
0 Runde Rundt Tastaturet Alle

Leder: Mye stress med smittesituasjon, men det virker som studentfrivilligheten prøver å gjøre det beste ut av en sinnsykt
vanskelig situasjon.

Nestleder: Masse diverse som må gjøres, mailer som skal svares på. Organisering av diverse møter og ellers mye å henge
fingra i.

Faddersjef: Fadderperioden måtte avlyses etter ønske fra NTNU, grunnet mye smitte blant studenter i Trondheim. Det
virker som at folk var fornøyde med fadderperioden så lenge den varte, og at nullvektorene har blitt kjent med hverandre og
studiemiljøet.

Økonomiansvarlig: Det går bra med økonomien, kjenner at i det semesteret starter så øker den økonomiske aktiviteten
betydelig. Selger daljer for tiden

Ambassadør: S. Rose foredrag gikk veldig bra, vel gjennomført av hele EduCom. Gleder meg til opptak av nye studenter.
Skal ha et møte neste uke for å planlegge intervjurunder og kollokvier. Kollokviene starter opp neste uke, spent på
oppmøtet!Håper tilbudet blir brukt av både nye og gamle studenter.

BN-sjef: BN har første møte for semesteret denne fredagen. Da er det også første møte i eurêkakom. Fremover kommer det
mange bedriftspresentasjoner som er planlagt fysisk, men som vurderes fortløpende gitt nåværende smittesituasjon.

Arr.komsjef: Mye som skjer! Holder fremdeles på med immball. Må finne nytt styrevorslokale, fikse program, informere
om ny dato og litt diverse. Gleder meg ikke veldig til jeg får beskjed om hvem som kan på den nye datoen, og da må lage en
ny oversikt over hvem som kan/ ikke kan komme av eksterne styrer, fordele plasser og purre på betalinger og allergier://
Videre driver jeg nå med bookingsgreier til Åre. Ellers er det snart opptak, Beermile og Topptur!

Websjef: Ordnet en del med bokskap, og svart på mange mail relatert til dette. På fredag skal skapene som er registrert “feil”
klippes. Laget en kodegolf, og en undersøkelse om nettsiden som vil bli gjort tilgjengelig snart.

Redaktør: Skal begynne på septemberutgaven.

PR-sjef: Jeg har fått resirkulert en søknad som jeg sendte tidligere i sommer til “”rektorpotten””, så nå er det bare å vente å
se. Ellers har jeg hjulpet det minste lille med Revyen sin immballsketsj, tror den blir bra så det gleder jeg meg til. De siste
dagene denne uka har jeg også hjulpet til med salg av daljer og det har gått ok, vi fikk solgt av noen i alle fall. Har også fått
oppretta noen excel-ark som jeg håper var til nytte, en av dem for en plan for blesting av undergrupper på instagram, noe
som kommer til å spise mye av tiden min den neste uka vil jeg tro.



1              Godkjenning av dagsorden Alle
2 Ris og ros Alle

3 Orienteringssaker Alle
IG-blesting Sofus
Alle undergruppene skal blestes på instagram-storyen til nabla de neste dagene. Dette vil gjøre at flere
komponenter får interesse for undergruppene, og kanskje søker på dem.

Kollokvier Sofiya
Kollokviegrueppene starter opp neste uke. Informasjon om tidspunkt legges ut på facebook, og vi håper dette blir
en suksess. Det har også blitt innvilget penger til servering, så det vil bli lett servering, av mat som kan være
koronavenlig.

4 Saker Alle
Hylleløsning på lageret PostKom
Nytt lager og det må settes opp nye hyller. Postkom kommer med 3 alternativer om hvordan hyller vi skal gå for.
Vi kan søke om pengestøtte fra NTNU eller NV-fakultetet til disse hyllene. Styret avgjør at siden det er postkom
som må styre med disse hyllene, kan se selv få avgjøre hvordan hyller de ønsker å kjøpe, eller om de evt ønsker å
lage noen selv.

Styrestruktur-gruppas fremtid PostKom
Gruppa som skal vurdere og diskutere styrestrukturen til Nabla må dannes. For å få et mest mulig representativt
utvalg av komponenter, tas denne gruppa opp ved at alle som er interesserte kan melde interessen i et google dox
dokument, også vil de som har vist interesse bli invitert på et møte der selve gruppa vil bli valgt ut.

Opptak av infomøte Sofiya
Ettersom det ikke passer for alle å se på infomøte ønsker vi å ta det opp. PR-sjef, Sofus, skal se på muligheten for å
ta dette opp.

x. Eventuelt Alle
Påmelding og prikkesysten, Nablas arrangementer Sofiya
Det merkes at Nablakomponenter ikke respekterer prikkesystemet, dette må gjøres noe med. Folk møter ikke opp,
og dette blir et problem. Yawar skal se på muligheten til å sette på noen påminnelser på nabla.no over
arrangementene komponentene har meldt seg på, slik at de blir påminnet de arrangementene de skal møte på.

xx Fremover Alle
● Immballsesong 🤞
● IG-storier folkens!!!!!

xxx Kritikk av møtet Alle
● Få saker til å være første ordentlig møte på lenge
● Ros for ryddige avstemninger
● Ros til postkom for gode saker


